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Nota
é o tema central da
próxima edição da revista “Jovens Agricultores”, a ser publicada pela AJAP nos próximos dias, reunindo os contributos de um vasto
conjunto de especialistas sobre causas, consequências e medidas a tomar para contrariar
este fenómeno que avança no nosso país.
Em conferência de imprensa realizada no
passado dia 18, apresentámos as propostas da AJAP para combater a DESERTIFICAÇÃO HUMANA do meio rural português: Arranque urgente do novo Programa
de Instalação de Jovens Agricultores, no
âmbito do PDR 2007-2013, com mais ambição e confiança na capacidade de sucesso
dos jovens no sector; Acompanhamento
técnico específico aos jovens que se instalam; Uma medida de excepção para os que
completaram 40 anos desde que encerraram
as candidaturas do anterior programa; Terminar rapidamente a análise e pagamento de
projectos apresentados até final de 2005;
Manter o apoio técnico e informativo aos
agricultores, prestado pelas organizações
agrícolas.
Infelizmente, o DESERTO LEGISLATIVO
de 2007 mantém o investimento na agricultura numa espécie de “coma induzido”, à espera
de notícias. Que venham depressa e sejam
“melhoras”.
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DESERTIFICAÇÃO

Destaques
Conselho de Ministros da Agricultura:
Principais Resultados
O Conselho de Ministros da Agricultura, reunido a 27 de Setembro de
2007, em Bruxelas, sob a presidência do Ministro da Agricultura, do
Desenvolvimento Rural e das Pescas português, teve como principais
resultados os seguintes:
• Aprovação da Proposta da Comissão de fixar em 0% a taxa de retirada obrigatória de terras da produção (pousio) relativamente às sementeiras do Outono de 2007 e da Primavera de 2008. A alteração é
uma resposta à situação cada vez mais difícil do mercado dos cereais e
deverá permitir aumentar a colheita do próximo ano em, pelo menos,
10 milhões de toneladas. Na UE-27, a colheita de 2006, menos abundante do que o previsto (265,5 milhões de toneladas), levou à escassez
da oferta no final da campanha de comercialização de 2006/2007 e aos
actuais níveis historicamente elevados dos preços. O futuro do regime
de retirada de terras será incluído no debate a lançar em 20 de Novembro através da comunicação da Comissão sobre o «controlo de saúde»
da PAC. Nesse âmbito, será igualmente abordada a questão de como
manter os benefícios ambientais resultantes da retirada de terras. A fixação da taxa de retirada em 0% não obriga os agricultores a cultivar a
totalidade das suas terras, visto que podem continuar a retirá-las numa
base voluntária e a aplicar regimes ambientais;
• Aprovação de um novo plano para reestruturar o sector açucareiro
que aumentará a sua eficácia e, portanto, reduzirá a produção de açúcar da UE até níveis sustentáveis. O regime de reestruturação era um
dos elementos chave da reforma de 2006 da organização comum de
mercado do açúcar, dado que oferecia aos produtores que perderam
competitividade como consequência da redução dos preços incentivos
económicos para abandonar o sector;
• Aprovação de um regulamento reformando o sector das frutas
e produtos hortícolas. O elemento essencial desta reforma reside na
transferência dos fundos destinados às ajudas à produção para o regime de pagamento único. O papel das organizações de produtores foi
reforçado tendo as regras que as regulam sido simplificadas;
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• Aprovação de um conjunto de medidas destinadas a melhorar a
gestão do sector do leite e dos produtos lácteos, nomeadamente um
importante aperfeiçoamento do regime de distribuição de leite nas
escolas. Outras alterações aprovadas vão no sentido da simplificação
da organização comum de mercado no sector do leite e dos produtos
lácteos, como é o caso da liberalização do mercado do leite de consumo, passando a ser permitida a venda a retalho de leite com outros
teores de matéria gorda. Estão ainda previstas alterações em relação à
armazenagem privada, ao mecanismo de intervenção aplicável à manteiga, aos certificados de importação e à estandardização do teor de
proteínas do leite conservado.

Para mais informações:
comunicacao@ajap.pt

O Conselho debateu ainda a situação da Língua Azul, as regras da OMC
e outros assuntos relativos à política agrícola.

Carlos Neves

Vice-Presidente da AJAP

www.ajap.pt
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Com o apoio:

Período Especial de Candidaturas
às Medidas Agro-Ambientais
e Silvo-Ambientais
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O Despacho Normativo 35-A/2007, publicado a
27 de Setembro, estabelece o período especial
para apresentação de candidaturas entre 28 de
Setembro e 31 de Outubro de 2007.
As medidas contempladas são as seguintes:
• Alteração de Modos de Produção Agrícola
- Produção Integrada PRODI
- Agricultura Biológica MPB
• Protecção da Biodiversidade Doméstica
- Raças Autóctones
• Intervenções Territoriais Integradas (ITI)
- Peneda-Gerês (PG); Montesinho-Nogueira (MN); Douro Internacional (DI); Douro Vinhateiro (DV); Serra da Estrela (SE); Tejo Internacional (TI); Aire e Candeeiros (AC); Castro Verde (CV); Costa
Sudoeste (CS).
Em cada ITI serão aplicados os pagamentos a seguir identificados:
Pagamentos agro-ambientais

ITI

Gestão de pastoreio em áreas de baldio
PG, SE
Ajuda à conservação da estrutura ecológica de base
PG, MN, DI, SE, TI, AC
Manutenção de socalcos
PG, DV
Manutenção da rotação de sequeiro cereal-pousio
MN, DI, SE, TI, CV, CS
Sementeira directa
MN, DI, SE, TI, CV, CS
Manutenção de pastagens permanentes com alto valor natural
PG, MN, DI, SE
Manutenção de pastagens permanentes de sequeiro naturais ou
melhoradas
CS
Gestão do pastoreio em formações arbustivas mediterrânicas
AC
Conservação dos soutos notáveis da Terra Fria
MN

Pagamentos silvo-ambientais
Renaturalização de manchas florestais
Renaturalização de montados de azinho
Conservação e recuperação da diversidade inter-específica nos
povoamentos florestais
Requalificação de matagais estremes de baixo valor de
conservação
Manutenção de maciços, bosquetes ou núcleos de espécies
arbóreas ou arbustivas autóctones e de exemplares e
formações reliquiais ou notáveis
Manutenção de galerias ripícolas
Conservação da rede de corredores ecológicos

ITI
MN, AC
CV
PG, MN, SE, AC
PG, MN, SE, TI, CS
Todas
Todas
Todas

As candidaturas aos Investimentos não produtivos no âmbito das
ITI serão abertas em fase posterior.
Os pagamentos Agro-ambientais ou Silvo-ambientais estão sujeitos a
um compromisso por um período mínimo de cinco anos. Os beneficiários com compromissos activos ao abrigo do programa RURIS podem
optar por mantê-los até ao fim dos cinco anos ou por transitar para as
Novas Medidas Agro-ambientais do PRODER. Em caso algum poderão
manter em simultâneo compromissos ao abrigo dos dois programas.
A AJAP coloca à disposição dos agricultores um vasto conjunto de
locais para apresentação das suas candidaturas com o apoio de
técnicos credenciados para o efeito. Para mais informações os interessados podem ligar para o 800 200 732.

www.ajap.pt

Eventos
5º Congresso APDEA Globalização, Agricultura e
Áreas Rurais, 4 a 6 Outubro,
Vila Real

http://home.utad.pt/~cetrad/apdea/

European Meeting Point:
Energy for Development
2007, 10 a 12 Outubro, Beja,
Alentejo, Portugal

http://www.energyanddevelopment-2007.net/pages/
news.php

Colóquio “Património
Paisagístico – os caminhos
da transversalidade”,12

Outubro, Palácio Nacional da
Ajuda, Lisboa

http://www.apap.pt/Default.aspx?Module=Artigo&ID
=113

IDE&D no Montado de Sobro
e na Cortiça: Descobertas
e Novas Soluções, 17 e 18
Outubro, Auditório do CTCORUnidade do Montijo

http://www.agroportal.pt/eventos/promo/2007/
Seminario%20UNAC%20IDE_D%20Montado_17_e_18_
10_2007.pdf

2.ª edição da Conferência
Nacional da Água, 23 a 25
Outubro, TagusPark

VI Colóquio de Produtos
Horto-Industriais, 26/27

Outubro, Auditorio Nersant,
Torres Novas

http://www.aphorticultura.pt//PDF/folheto_2circular.
pdf

II Congresso da Indústria
Portuguesa AgroAlimentar - “Ao encontro
das necessidades do
Consumidor”, 30 Outubro,
Convento do Beato, LISBOA

http://www.agroportal.pt/eventos/promo/2007/
CongFIPAprovisorio.pdf

AJAP - Associação dos Jovens
Agricultores de Portugal
Rua D. Pedro V, 108 - 2º
1269-128 Lisboa
Telefone: 21 324 49 70
Fax: 21 343 14 90
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